
Ukeplan uke: 46 Trinn: 5
Læringsmål for uka:

Norsk:
Kunne forklare kjennetegn ved vitser og gåter, bruke replikkstrek og anførselstegn. 
Kunne fortelle med innlevelse.

Matematikk:
Kunne forstå og bruke ord og uttrykk knyttet til mystiske figurer, uforklarlige 
mysterier og universet

Informasjon fra skolen:

Engelsk: Kunne samtale om levesett, lese og forstå engelskspråklige barn og deres interesser. Eleven møter på avtalt sted på 
morgenen, og vi har en plan for 
hvilket område elevene skal 
være på i friminutt.

Minner om utviklingssamtaler 
denne uka 

Sosialt: Jeg forstyrrer ikke andre når de jobber. Jeg oppmuntrer andre.

Mandag 15.11 Tirsdag 16.11 Onsdag 17.11 Torsdag 18.11 Fredag 19.11

08:30-10:00 Norsk
KRLE
Matte

Matte
Matte
K & H

Norsk

10:00-10:15 FRIMINUTT

10:15-11:00 Musikk Fysak Norsk K & H Samfunnsfag 

11:00-11:45 MATPAUSE OG FRIMINUTT

11:45-13:15 Engelsk Samfunnsfag
Norsk

Naturfag
Engelsk
Matte

Gym

13:15-13.20 FRIMINUTT

13:20-14:05 KRLE Musikk Naturfag



Lekseplan for 5.trinn
Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag

Norsk:
Skolestudio, salto, dykk 
dypere, mer å lese, etter 
teksten om Messi, kommer 
det en ny tekst: «Kvinnene 
som skapte frykt til sjøs», 
les lytt til teksten, svar på 
«let og  finn, tolk og tenk, 
utforsk teksten» ( ikke gjør 
dypdykk) Oppgaven er 
tildelt.

Engelsk: Lag to setninger av 
de to første ordene i word
map. 

Matte: 
Multi 5a bok, gjør oppgave 
2.23 og 2.24 s. 62

Norsk:
Skolestudio, salto, dykk 
dypere, mer å lese, etter 
teksten om Messi, kommer 
det en ny tekst: «Kvinnene 
som skapte frykt til sjøs», 
les lytt til teksten, svar på 
«let og  finn, tolk og tenk, 
utforsk teksten» ( ikke gjør 
dypdykk) Oppgaven er 
tildelt.

Engelsk: Lag to setninger av 
3. og 4. ordene i word map. 

Matte:
Multi 5a bok, gjør oppgave 
2.25 og 2.26 s. 63

Jobb 15 min på Multismart
øving i løpet av uka.

Engelsk: Lag to setninger av 
5. og 6. ordene i word map. 


